
JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 

05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO INTERNACIONAL em face de ESPÓLIO DE CESÁRIO 
PASQUALE (Processo nº 0331537-79.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 

O Dr. PAULO ROBERTO CORREA, Juiz de Direito na Oitava Vara Cível 
da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
CESÁRIO PASQUALE, através do seu inventariante, Franco Pérsio Cesário, 
ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 01/04/19, às 14:30 horas, no Átrio 
do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), 
Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, serão apregoados e 
vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 04/04/19, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente das avaliações, os 
imóveis penhorados à fl. 396, descritos e avaliados às fls. 466 (em 28/09/2018). 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: O 
prédio 04 da Av. Rio Branco foi edificado em 1947, possui portaria com 
paredes revestidas em mármore e conta com 3 elevadores modernos da marca 
Atlas-Schindler, lustres, porteiros diariamente no horário comercial, não possui 
garagem. Apesar das salas possuírem matrículas separadas e números de 
inscrição no IPTU individualizados elas formam um grupo com acesso por 
apenas uma porta de entrada social e uma porta de serviço que fica localizada 
na cozinha.0 Foram feitas obras de reforma no interior das salas, o que dificulta 
identificar e separá-las para voltar ao status quo. Após a entrada principal, 
temos um corredor todo revestido em madeira que dá acesso às salas e estas 
são divididas internamente também por divisórias de madeira. A sala 1507 
(matrícula 51096 no 7º RGI, IPTU 0553293-2) está localizada de frente e 
possui 55 metros quadrados. Esta sala possui piso frio, conta com uma janela 
que dá para a Av. Rio Branco. Não possui banheiro dentro, mas há uma 
banheiro no corredor que dá acesso às outras salas. Devido à reforma feita, 
não há como saber como era a planta do imóvel anteriormente. A sala 1508 
(matrícula 51097 no 7º RGI, IPTU 1321511-6) está localizada de frente e 
possui 45 metros quadrados. Possui piso frio, o banheiro é revestido de 
azulejos até o teto. A sala 1509 (matrícula 51098 no 7º RGI, IPTU 1321512-4) 
consta como de frente no IPTU e metragem de 40 metros quadrados. Foi a que 
mais sofreu modificação com a reforma, pois, sua área foi transformada numa 
copa-cozinha, separadas por paredes e divisória de madeira, banheiro com 
azulejos até o teto e piso frio. AVALIAÇÃO: Além da reforma interna que 
valorizou o imóvel incluindo as benfeitorias fixas descritas acima, foi levada em 
consideração na avaliação a excelente localização próximo ao Museu do 
Amanhã, estação do VLT, farto comércio, restaurantes, bancos. Devido à obra 
de reforma, as salas não poderiam ser alienadas separadamente por estarem 
totalmente descaracterizadas e para separar vai ser necessário uma perícia e 
uma planta do imóvel como era originalmente. Sendo assim, AVALIO A SALA 
1057 EM R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente a 
136.616,16 UFIR’S, atualizada em R$ 467.377,54 (quatrocentos e sessenta e 
sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). 
AVALIO A SALA 1508 EM R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
correspondente a 151.795,74 UFIR’S, atualizada em R$ 519.308,40 



(quinhentos e dezenove mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos). 
AVALIO A SALA 1509 EM R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), 
correspondente a 106.257,02 UFIR’S, atualizada em R$ 363.515,89 (trezentos 
e sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e nove 
centavos). De acordo com o 7º Ofício do RI, a sala 1507 encontra-se 
matriculada sob o nº 51096, e registrada em nome de Cesario Pasquale, 
constando os seguintes gravames: 1) Av.01: Penhora determinada pelo Juízo 
de Direito da 33ª Vara Cível, extraída do processo número 96.001.044486-0, 
movido pelo Condomínio do Edifício Internacional em face de Cesário 
Pasquale; 2) AV.02: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de 
Fazenda Pública (processo número I-1809/1998), movida pelo Município do Rio 
de Janeiro em face de Cesário Pasquale; 3) Av.03: Penhora determinada pelo 
Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da 
Execução Fiscal (processo número 5509/1999), movida pelo Município do Rio 
de Janeiro em face de Cesário Pasquale; 4) R.04: Penhora oriunda do presente 
feito. De acordo com o 7º Ofício do RI, a sala 1508 encontra-se matriculada 
sob o nº 51097, e registrada em nome de Cesario Pasquale, constando os 
seguintes gravames: 1) Av.01: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da1ª 
Vara de Fazenda Pública (processo número 2420/99), movida pelo Município 
do Rio de Janeiro em face de Cesário Pasquale; 2) AV.02: Penhora 
determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública (processo 
2002.120.016458-4), movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de 
Cesário Pasquale; 3) Av.03: Penhora oriunda do presente feito. De acordo com 
o 7º Ofício do RI, a sala 1509 encontra-se matriculada sob o nº 51098, e 
registrada em nome de Cesário Pasquale, constando os seguintes gravames: 
1) Av.01: Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda 
Pública, extraída dos autos da Execução Fiscal (processo número 2452/99), 
movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Cesário Pasquale; 2) 
R.02: Penhora oriunda do presente feito. Conforme as certidões de Situação 
Fiscal, existem os seguintes débitos de IPTU pendentes sobre as unidades: 
Sala 1507: R$ 35.882,89, mais acréscimos legais, nos exercícios de 1994, 
1998, 2009 até 2010 e de 2012 até 2019 (FRE 0553293-2); Sala 1508: R$ 
24.108,11, mais acréscimos legais, nos exercícios de 2009 até 2010 e de 2012 
até 2019 (FRE 1321511-6); Sala 1509: R$ 22.685,79, mais acréscimos legais, 
nos exercícios de 1995 até 1997, 2009 até 2010 e de 2012 até 2019 (1321512-
4). Conforme Certidões Positivas de Débito, emitidas pelo Funesbom, a sala 
1507 apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios, no valor de R$ 557,62, referentes aos exercícios de 
2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 2430209-3); a sala 1058 apresenta débitos relativos 
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor 
de R$ 371,73, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 
1543215-6); a sala 1059 apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 371,73, 
referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 544105-0). Os créditos 
que recaem sobre os imóveis, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, 
conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos 
pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os 



usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não 
sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital 
intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes 
de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem, incorre em violência ou fraude em arrematação 
judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois 
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do 
Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do 
leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC 
e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou 
remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e 
dezenove. – Eu, Rui Lavoura Rocha, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dr. Paulo Roberto Correa – Juiz de Direito. 

http://www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br/
http://www.rymerleiloes.com.br/

